
INDICAÇÃO N° 015/2021
AUTORIA: VEREADORES JOALDO LIMA DA SILVA E ALEX ALVES VIEIRA
ASSUNTO:  a) drenagem pluvial com caixa de recepção da Rua Amaralina e Rua do
Posto de Saúde b) revitalização da Praça Inocêncio Pereira em frente a Igreja São João
Batista c) iluminação da BR 101 no perímetro Urbano na Sede d) Monumentos com os
nomes “Eu Amo Monte Pascoal” Eu Amo São João do Monte”.

            Os Vereadores  que  subscrevem  a  presente,  considerando  a  relevância  das
reivindicações que receberam da população do Município, na forma regimental  INDICAM à
Mesa que, após ouvido o Plenário, seja oficiado o Chefe do Poder Executivo Municipal no
sentido de determinar ao órgão competente a realização para realizar: 

a) drenagem pluvial com caixa de recepção da Rua Amaralina e Rua do Posto de
Saúde; 

b) revitalização da Praça Inocêncio Pereira em frente a Igreja São João Batista; 

c) iluminação da BR 101 no perímetro Urbano na Sede

d) Monumentos com os nomes “Eu Amo Monte Pascoal” Eu Amo São João do
Monte. 

Através da presente,  os  autores  buscam atender  anseios  e  reivindicações  antigas  da
população do Município, desde a necessidade da melhoria estética de um trecho urbano que
representa o cartão postal de Itabela: a recuperação do sistema de iluminação da BR 101,
com a troca dos postes por outros com melhor designe e suportes para as lâmpadas que
devem  ser  substituídas  por  outras  que  iluminem  melhor  e  consumam  menos  energia,
revitalização  da  Matriz,  outra  referência  que  simboliza  o  centro  do  urbano  de  Itabela;
implantação de monumentos na  entrada do Distrito de Monte Pascoal e Montinho, até a
cobrança para realização de ações voltadas à construção de sistema de esgoto que venha
drenar águas pluviais no cruzamento da Rua  Amaralina e Rua do Posto de Saúde do Bairro
Dapezão. 

São ações imprescindíveis à melhoria da infraestrutura e estética da cidade e da qualidade de
vida da população de Itabela. 

Sala das Sessões Maria José Santana de Oliveira, Itabela-Ba, 23 de fevereiro de 2021.

JOALDO LIMA DA SILVA
Vereador

ALEX ALVES VIEIRA
Vereador

Câmara Municipal de Itabela - BA | CNPJ: 16.234.544/0001-58 
Av. Manoel Ribeiro Carneiro, nº 327, Térreo, Centro, Itabela – BA | CEP:45848-000

(73) 3270-2330 |  www.camaradeitabela.ba.gov.br


	INDICAÇÃO N° 015/2021

